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Três Marias

Niator x Vicente

Indicação

Página 11

"Depois de quase oito anos entendo 
que fiz um grande governo. Tenho uma 
grande aprovação por tudo que fiz. Não 

tenho dúvida de que vamos ganhar a 
eleição." - Prefeito Adair Divino

Disputa polarizada começa em julho, mas já mexe com a cidade
Páginas 10 e 11

Dia do Meio 
Ambiente é 

comemorado 
com passeata

Alunos de várias escolas 
participaram

Página 5

Niator Figueiredo, PP - vice indefinido Vicente Resende, PMDB - vice Eduardo

"Sou pré-candidato para 
fazer o desenvolvimento 

social, trabalhar pela 
educação, pela saúde e 
para todos os setores. 
Principalmente para os 

mais humildes. Um 
governo só é bom se 

trabalha para todos e não 
para um grupo restrito 

de pessoas"
Vicente Resende

"Sou o pré-candidato 
do governo. Vamos 
melhorar a cidade. 
Fazer Três Marias 

crescer e melhorar. 
Se Deus permitiu 
que eu viesse até 
aqui, vai permitir 
que eu ganhe a 

eleição."
Niator Figueiredo



 Cena da vida real 
Esta bela vereda nasce próximo à estrada do Aeroporto. É conhecida como 'a 
vereda dos Mangaba'. Suas águas se encontram com o córrego do Barreiro 
Grande na altura do bairro São Jorge. Tem a extensão de quase quinhentos 
metros e merece ser preservada a qualquer custo. A publicação desta foto é uma 
homenagem do JTM ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de 
junho.
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A proximidade do processo eleitoral agita a cidade. Política é um assunto 
envolvente que mexe com as pessoas. A partir do dia 6 julho os partidos estão 
autorizados a iniciar a campanha. O JTM vai acompanhar todos os fatos com a 
imparcialidade de sempre. E manter a sua postura acima de interesses pessoais e 
partidários.

O jornalismo sério exige isenção em todos os temas tratados. No caso específico da 
política esta exigência se torna obrigatória. A resolução 23.370/2012 do TSE – 
Tribunal Superior Eleitoral – é muito rigorosa na punição dos infratores. Ela, 
combinada com a Lei 9.504/1997, define os mesmos critérios para os políticos e 
para a imprensa.

Quem fizer bobagem vai pagar caro, muito caro. O JTM vai agir estritamente dentro 
da lei. E não poderia ser diferente quando se trata do jornal da verdade.

Expediente Jornal de

Três Marias
O jornal da verdade

Rua Ipanema 04, bairro JK - CEP: 39.205-000

O JTM não se responsabiliza por matérias assinadas por colunistas, uma vez que a opinião por elas emitidas
 podem não expressar o pensamento de seus editores.
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Butuca
Ligada

Da redação

Nesta edição o JTM traz notícias muito da aos produtores rurais e com a 
variadas. Isso é bom para a cidade, inauguração do velório comunitário – 
porque o jornal foca cada vez mais o uma obra social e meritória.
noticiário local.

Da mesma forma que destaca a Igreja 
A notícia de última hora é a indicação São José Operário, o jornal abre espaço 
de Niator Figueiredo para disputar a para o Seminário de Evangelização 
eleição de Prefeito. Espírita.

A coluna Entre Parênteses ficou mais A comemoração do Dia Mundial do 
apimentada com a proximidade da Meio Ambiente teve passeata e 
campanha política e das eleições. inauguração de um centro especiali-

zado no assunto no bairro Beira Rio.
A matéria sobre o acordo que indicou o 
vereador Eduardo Pereira Barbosa pré- A coluna Do Fundo da Cachola traça o 
candidato a vice de Vicente Resende perfil da educadora Rosa Pedroso de 
definiu de vez o rumo da oposição. Almeida, a grande pioneira no ensino 

público em Andrequicé.
O distrito de Andrequicé, mais uma 
vez, está em destaque com a entrega Como sempre, vale a pena ler!
de uma patrulha mecanizada destina-

política para dar umas volta por aí. O Vote com consciência!
coitado deve ter dado cãimbra nas 
bochecha de tanto sorrir pros outro. Sô, agora que tá chegando eleição 

começa um tal de visita aqui, visita ali, 
Meu neto até brincou: Vô, deu pause! festa e num sei o que é essa tal de 
Não entendi não, meu filho... - reunião que tanto faz.
respondi. E ele explicou! É o seguinte 
vô, é igual DVD - deu pause, a cara do É interessante ver os políticos correndo 
homem parou e num mexe nem pelo pra lá cumprimentando gente, vixe!É 
diabo.aperto de mão que não acaba mais. 

Tomara que adiante alguma coisa. 
Aí que falei, que danado de moleque 
esperto sô, isso que é modernagem Apertar a mão é algo sério demais. No 
mesmo. Agora fala é cara de pause, no tempo do meu avô por exemplo, o que 
meu tempo era cara de pau mesmo!servia era aperto de mão e a palavra 

dele. Falou, tá falado!
Um primo meu lá da capital me ligou 
perguntando como tava a política aqui Mas nessa tal política não é bem assim 
e eu disse que tava boa sô, esquen-não sinhô, infelizmente! Mas perna pra 
tando, apesar de ser inverno.bater eles arrumam mesmo.-Bóra 

gastar sapato marido, vida de po  
E frio é bom mesmo prá tomar é não é fácil não, gritou outro dia uma 
cachaça, com bom tira gosto. Mas esposa desta raça de político. E é 
ninguém me fala onde é que tá a tal verdade.
Moderação, porque nos cartazes e na 
TV o povo só manda beber com ela. Tem muitos deles que aproveitam a 
Nem sei quem é!política pra conhecer o município, os 

chamados distritos e até estes fundo 
O primo disse que independente de aqui da roça. Já pensou! Até em jirico 
candidato era pra eu votar com eles montam. Vão de a pé e tudo mais. 
consciência! Daí ferrou. Dá onde que 
alguém leva um corgão daquele pra Eu mesmo outro dia fui convidado por 
seção eleitoral dentro dum balde?um destes que fala que vai arriscar na 

lítico

Em caso 
de dúvida... Nabucodonosor
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Empresa aluga 
trator para a prefeitura 

Nota fiscal e CNPJ têm o endereço do líder do Prefeito

Da redação

Uma pessoa que não quis se identificar 
entregou ao repórter do JTM um 
contrato assinado entre a represen-
tante legal da empresa Cultivadora e 
Transporte Vale São Francisco, Adelai-
de Pereira de Souza, e a Prefeitura 
Municipal de Três Marias. Além do 
contrato, o jornal recebeu cópia de 
uma nota fiscal, emitida em 15 de 
dezembro de 2011. 

A nota fiscal tem no seu histórico o 
seguinte: “Locação de trator 4 cilindros 
acoplado com uma carreta 6/12 eixo 
para prestação de serviços de recolhi-
mento de lixo de Andrequicé. Valor 
R$2.619,00”.

No cabeçalho da nota fiscal consta o 
endereço residencial do vereador 
Aristides de Oliveira: Avenida Felinto 
Muller, 283, bairro Ipiranga. 

Porque a nota fiscal teria o seu ende-
reço residencial? Quem seria Adelaide 
Pereira de Souza?

Em consulta ao site da Receita Federal 
o JTM apurou que, além de ter o 
endereço residencial do vereador, a 
empresa tem três atividades: transpor-
te rodoviário, exceto produtos perigo-
sos e mudanças, municipal; transporte 
rodoviário de mudanças; e aluguel de 
máquinas e equipamentos agrícolas.

De acordo com a Receita Federal a 
empresa Cultivadora e Transporte Vale 
São Francisco foi fundada em 2 de 
setembro de 2009.

O que o vereador Aristides de Oliveira 
teria a dizer sobre isso?Até o fecha-
mento desta edição a reportagem do 
JTM não conseguiu falar com o verea-
dor. Adelaide Pereira de Souza também 
não foi localizada.   



Por Manoel Castelo Branco*

Legislativo 
é terceira via para 

oxigenar a democracia

Aproximam-se as eleições de outubro. ser enriquecida com uma discussão 
Venho me despedir dos leitores desta temática com capacidade de incomo-
coluna, para manter a equidistância do dar. Creio que a eleição para o Legislati-
pleito, em observância da lei regente. vo pode ser o espaço desejado por 

muitos para a veiculação de propostas 
Ainda que a democracia seja uma expe- atrativas e para a oxigenação de 
riência inaugurada em Atenas, tanto quadros e ideias.
para a eleição dos governantes quanto 
no processo legiferativo, no âmbito dos Mas por que digo isso? Quero contestar 
Estados modernos de maiores dimen- aqui uma concepção política em voga 
sões geográficas e demográficas, a nos nossos dias de considerar impor-
democracia é tributária dos movimen- tante a eleição para o Executivo e des-
tos por direitos e das ideias de separa- considerar a do Legislativo, em que as 
ção dos poderes. preferências pelos candidatos a cargos 

majoritários mobilizam paixões e as 
São relevantes nesse processo as escolhas para o Legislativo ficam em 
teorias do empirista-liberal inglês John segundo plano. Esta postura errônea é 
Locke (em seus Tratados) e do iluminis- um dos maiores males da política atual, 
ta francês Charles de Montesquieu (o tanto que muita gente nem se lembra 
Espírito das Leis), sobre a constituição e de quais os candidatos em quem votou 
funcionamento do Estado e suas no último pleito. É nesta fonte da 
relações com os cidadãos, com separa- desinformação e do desinteresse que 
ção dos poderes: em Executivo, Legisla- se alimentam os indesejáveis que 
tivo e Judiciário. Essas ideias estão na galgam cargos eletivos nos legislativos 
base das mudanças políticas que federal, estaduais e municipais.
instituíram o atual Estado de Direito, 
como aquele sustentado não mais A alteração deste cenário triste só será 
sobre as vontades dos governantes, possível com a disponibilização de 
mas sobre um ordenamento jurídico pessoas honradas para ocupação de 
válido para todos, em que a Lei seja cargos no Legislativo, combinada com a 
norma legitimada e aplicável sem participação de segmentos representa-
exceções, inclusive sobre o Estado e as tivos da sociedade no processo eletivo, 
autoridades. apoiando bons candidatos, setores 

como associações de categorias, igrejas 
Em Três Marias, apesar dos esforços de e outros.
alguns partidos e das tentativas de 
certas lideranças de se afirmarem Mas, lado outro, esse envolvimento 
como candidatos, prevaleceu o quadro não pode ser muito disperso, ou os 
previamente colocado da polarização apoiados não somarão a votação 
entre a continuidade da gestão PSDB necessária e os velhos oportunistas 
com seu candidato ou a alternância de acumularão os votos manipulados ou 
poder com uma frente liderada pelo comprados. E tudo continuará como 
PMDB e seus coligados. está.

* Filósofo e advogado em Direito Administrativo e Mas quero declarar que não desisti da 
Eleitoral.

sugestão de que a nossa política precisa 

Direito
Cidadão
Bruno Rafael Souza Nascimento

OAB-MG nº 102.428

Direito à aposentadoria 
por idade dos 'segurados especiais'

Ainda que seja desconhecido por gran- Infelizmente, a Previdência Social tem 
de parcela da população, há uma adotado uma política social irreal, e por 
categoria de trabalhadores que pode vezes desumana, ferindo os objetivos 
se aposentar por idade aos 60 anos (o sociais e históricos que justificam seu 
homem) e 55 anos (a mulher), sem nascimento. Esta instituição deveria, 
nunca ter contribuído para o INSS. São antes de tudo, propugnar pelo atendi-
os 'segurados especiais', assim defini- mento ao trabalhador rural, que tanto 
dos pelo artigo. 11, inciso VII, da Lei nº contribui com seu trabalho, e hoje, com 
8.213 de 24 de julho de 1991 “o idade avançada, não vislumbra sequer 
produtor, o parceiro, o meeiro, o o direito a um benefício mínimo para 
posseiro de boa fé e o arrendatário garantir que o mesmo não fique 
rurais, o pescador artesanal e os seus totalmente a mercê da bondade alheia; 
assemelhados, que exerçam suas vale dizer: conquistando o direito a 
atividades, individualmente ou em velhice digna, pois sempre trabalhou, 
regime de economia familiar”. não só para o alimento próprio, mas 

também para alimentar todos que 
Além do requisito etário, a 'aposen- dependem do sofrido e esquecido 
tadoria por idade' desses trabalha- homem do campo.
dores (segurados especiais) fica 
condicionada à apresentação de 'indi- Importa registrar que compete à 
cio razoável de prova material', quer Previdência Social conceder e manter 
dizer: documentos comprovando que a benefícios para todos os seus segura-
pessoa, de fato, tenha exercido a dos (inclusive os trabalhadores rurais e 
atividade de 'rurícola' por, no mínimo, afins), a quem a Constituição Federal 
15 (quinze) anos, ainda que de forma de 1988, diz expressamente no artigo 
descontínua. Apenas a título de exem- 3º que constituem objetivos funda-
plo, são admitidos como prova a mentais da República Federativa do 
certidão de casamento, notas fiscais, Brasil, 'erradicar a pobreza e margina-
cartão de produtor rural/IMA, certidão lização e reduzir as desigualdades 
do imóvel rural, ITRs e CCRs, contrato sociais'. Por óbvio, criando tantos 
particular atestando o tempo e posse empecilhos para o humilde trabalha-
sob a área, declaração atual de dor rural se aposentar, o INSS condena-
sindicato, etc. o a uma velhice pobre e indigna, 

aumentando as desigualdades sociais 
Todavia, em muitas e reiteradas e, por consequência, o exército de 
oportunidades, o INSS vêm negando-se marginalizados e destituídos de qual-
a conceder 'aposentadorias por idade' quer consideração neste país.
a essa massa de cidadãos tão sofrida; 

*Bruno Rafael Souza Nascimento é advogado e muito embora haja comprovação 
sócio da Prima Facie  Advocacia eficaz por parte dos segurados, no ato 
Rua John Kennedy, 36, 1° andar - Centro

do requerimento, acerca do direito que Fone: 38 - 3754.3702

lhes assiste; de modo que somente 
resta (rá) àquele buscar a via judicial 
para receber mísero e parco salário-
mínimo.
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Comunicado da Copasa
Em março de 2010, a COPASA os mesmos não desejam aderir ao Gerais (ARSAE–MG). A tarifa cobra-
iniciou a operação da nova Estação sistema de esgotamento disponível, da atualmente de 50% pelo serviço 
de Tratamento de Esgotos, ETE o que é muito comum entre as de coleta dos esgotos, referente à 
Barreiro Grande, tratando todos os populações mais carentes. tarifa de água consumida, passará a 
esgotos e atendendo a legislação ser de 90%, sendo este o percentual 
ambiental vigente. estabelecido pela ARSAE- MG para A COPASA está realizando uma 

o serviço de coleta e tratamento dos parceria com o município para 
esgotos.Atualmente, coletamos esgotos da implantação de um projeto de 

população residente nas sub-bacias requalificação urbana da calha do 
dos córregos afluentes do Ribeirão ribeirão Barreiro Grande. Serão 

desde 2010,  sem ônus aos clientes, Barreiro Grande (Seco, Buritizinho e realizadas obras de infraestrutura, 
está paralisada a pedido do muni-Pedras), sendo que estes esgotos que contemplarão a retirada de 
cípio. A mudança tarifária proposta são interceptados e encaminhados algumas casas em situação irregular 
pela COPASA está de acordo com o à ETE. Todavia, existem moradias e ainda implantará novos intercep-
que determina a resolução 004-instaladas dentro da calha destes tores às margens deste córrego.
2011 da Agência Reguladora dos cursos d'água, que lançam seus  
Serviços de Abastecimento de Água esgotos in natura direto nos leitos, A cobrança pelo esgoto tratado, 
e Esgotamento Sanitário de Minas causando odores nos córregos, pois serviço este prestado pela COPASA 
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Da redação
O evento teve a participação das referência à Conferência das Nações :: Opinião ::
escolas públicas que desfilaram pela Unidas sobre Desenvolvimento Susten-No dia 2 de junho, às 8 horas da manhã Três Marias é uma das cidades que 
cidade, portando faixas e gritando tável, a Rio + 20, que acontece no Rio de aconteceu um desfile em comemora- mais sofrem com o descaso com o meio 
palavras de ordem contra a exploração Janeiro, de 13 a 22 de junho, sob o tema ção ao Dia Mundial do Meio Ambiente, ambiente. O lixo se acumula pelas ruas 
sexual infantil, armas nucleares, pre- 'Crescer, Incluir, Proteger'. que ocorre anualmente em 5 de junho. e acabam sendo levados para os 
conceito religioso, desperdício e tra-

córregos que deságuam no rio São 
balho infantil.

Francisco. Isso demonstra a falta de um 
trabalho eficiente de educação am-

Para animar o desfile as baterias das biental em todos os setores de ativida-
escolas tocavam e jovens defendiam o de, inclusive na zona rural e distritos. 
uso de sacolas retornáveis para Pesquisas recentes demonstram que a 
proteger o meio ambiente. preocupação com o meio ambiente 

está presente em apenas seis por cento 
Um dos destaques do desfile foi uma da população.
ala que trazia uma faixa que fazia 

Várias escolas públicas participaram do evento

Desfile marca o Dia 
Mundial do Meio Ambiente

Desfile marca o Dia 
Mundial do Meio Ambiente
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Da redação
A intenção é eleger uma diretoria. Para 
isso fizeram sua primeira reunião com No dia 19 de maio, na Choperia Água na 
intuito de organizar o grupo, coorde-Boca, aconteceu o 1º Encontro dos 
nado por Elton Gonçalves e Wagner Jipeiros de Três Marias.
Ferrão.

Eles pretendem trabalhar pelas pes-
soas mais necessitadas. A cada mês os 
integrantes vão pagar uma mensa-
lidade. No final do ano vai ser organiza-
da uma confraternização com famílias 
de baixa renda e promover um fim de 
ano solidário com entrega de presentes 
para crianças e distribuição de cestas 
básicas.

Da redação Com a sua inauguração, a cidade ganha 
um serviço especial de radiologia que 
obrigava os clientes a se deslocarem até Na noite do dia 30 de maio, foi 
Curvelo.inaugurada a Clínica Oral Imagem de 

Radiologia Odontológica Digital, onde 
se reuniram vários dentistas para 
conhecer o empreendimento.

Localizada à rua Ceará, 28B, 2º andar, 
Centro, a clínica é a primeira de Três 
Marias que oferece todos os serviços 
para um atendimento de qualidade. "O meu objetivo é a união da 

classe.  Por isso convidei 
todos os colegas para 

conhecerem a clínica que é a 
realização de um sonho. 
Aqui temos condição de 

trocar ideias, informações e  
esclarecer dúvidas" 

Dra. Paullini Ferrão

A Dra. Paullini, proprietária da clínica,  
agradeceu as presenças, principal-
mente dos seus familiares e de todos 
que a apoiaram para que este sonho se 
concretizasse.

Uma solução para o problema crônico 
no atendimento

A intenção é criar uma confraria 
da fraternidade

Inaugurada 
clínica de 

odontologia

1º Encontro 
dos Jipeiros 

de Três Marias
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Anuncie no JTM

O jornal da verdade
(38) 3754-2423

Anúncios de diversos tamanhos e formatos 
de acordo com a sua necessidade.



Paraibano I – José Moché é uma Presente – Josefa Alves da Silva, mais 
figura folclórica em Três Marias. conhecida pelo nome de Jô, tem uma 
Natural de Serrania, na Paraíba, é de vida atuante em toda a cidade.  
uma simplicidade incrível. Tem 84 Comparece à maioria dos eventos. 
anos. Sempre pronta para ajudar as pessoas.

Paraibano II - Manoel Luís França, 72 Na beira do rio – Kellynho posando 
anos, também é natural da Paraíba. com a camisa do Cruzeiro, comemo-
Nasceu em Riacho dos Cavalos. Mora rando a vitória de virada em cima do 
em Três Marias desde 1977. Botafogo por 3x2. Seu restaurante 'Rei 

do Peixe' tem uma comida deliciosa. 

Escritor – José Amaro da Silva já 
Forró esquenta noite fria - No dia lançou dois livros. Tem um texto 

brilhante e envolvente. O último foi 2 de junho, uma noite fria de sábado, 
lançado em 2012: 'Zezinho e a Galinha no Clube dos Aposentados, aconteceu 
Dourada'. Como ele diz na própria o forró da Terceira Idade. Mais de 200 
apresentação 'fui pescador, artesão pessoas se divertiram a noite inteira. 
por necessidade, artista plástico e sou Entre os presentes estava o Prefeito 
escritor por teimosia'. O livro encontra- Adair Divino da Silva, que permaneceu 
se à venda por 15 reais. no local até de madrugada.

De bairro a bairro

Jornal de
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Da redação
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Prefeito Adair Divino e a beleza de Luzia Veranice.

Um belo pôr do sol destas tardes de outono visto do alto do Ermírio II.



Bem Viver Por Jussara Garcia Lima
Nutricionista 

para pensar no que estava aconte-“Sonhava... com a volta do 
cendo no País. Eu precisa de dinheiro irmão do Henfil...”
para dar escola e conforto a meus 
filhos. Ganhava bem e não podia me Quase todo mundo conhece esse 
dar ao luxo de me distrair com alguns trecho da música O Bêbado e o 
amigos vibrando com Lamarca e Equilibrista, de João Bosco. Mas aposto 
Marighella e outros correndo atrás que pouquíssima gente sabia quem era 
deles.o tal irmão do Henfil no tempo em que 

essa música mais tocava nas rádios. Só 
Deixei de ser repórter na guinada do mesmo os intelectuais e o pessoal 
jornal para a direita. Virei publicitário e ligado à esquerda, naquela luta insana 
tive uma vida boa. As brigas políticas contra o governo militar. O povão 
arrefeceram, primeiro na truculência, simplesmente ignorava, mal tinha 
depois na conversa. O País foi crescen-conhecimento de quem pudesse ser o 
do, o reajuste semestral garantia a Henfil, quanto mais o irmão dele.
relativa estabilidade para comprar um 
apartamento, depois outro, trocar os Eu vivi os anos 60/70 naquela idade em 
dois por um bem maior... trocar de que a gente pensa que sabe tudo que 
carro a cada dois anos, fazer algumas está acontecendo a nossa volta. Mas 
viagens.não sabe, sabe mesmo é nada.

Confesso que não tenho nenhuma Com 23 anos, já casão e com dois filhos, 
queixa daquele período. Os sufocos de repente me vi numa redação de 
pessoais e profissionais que passei jornal, repórter esportivo de um 
vieram exatamente depois, com os vespertino dito de esquerda, a Folha da 
planos econômicos e os cortes nos Tarde. Que de uma hora para a outra 
zeros da moeda que me impedem até virou de extremíssima direita, surpre-
hoje de citar quanto eram os meus endendo os leitores e a nós mesmos 
salários daquela época. Não consigo que confeccionávamos o jornal.
dizer se em determinado momento eu 
ganhava em zeiros, zados, milhares ou Nesses meus tempos, com o AI 5 
milhões. Hoje, 2012, vivemos nova-correndo brando e depois mais duro, 
mente um momento especial. Tenho convivi com os dois lados da História. 
amigos que acham lindo o que se passa Vira e mexe, lá vinha o DOPS atrás de 
com o Brasil, outros acham horrível. colegas presumivelmente engajados. 
Pessoalmente, é a pior fase de minha Numa noite em que as “autoridades” 
vida. adentraram a redação em busca de um 

colunista, fui embora. Atravessei a rua e 
Mas não quero fazer o meu julgamento vi um amigo, ex-colega de escola, 
pessoal. Gostaria de ouvir o que as sentado no banco do passageiro de um 
pessoas têm a dizer sobre o passado, jipe. Bati em seu ombro e assustei o 
sobre o presente. E, principalmente, amigo, que me assustou ainda mais:
sobre o futuro. Com esse andar da 
carruagem, aonde é que nós iremos? - Sai, cara. Não posso falar com você. 
Onde é que nós vamos parar? Deixem Estou de serviço.
suas opiniões. Contem suas histórias e 
estórias. Falem mal, falem bem do E mostrou a arma entre os joelhos, uma 
passado ou do presente, não importa. escopeta. Ele era da secreta da PM, 
Mas se manifestem,vamos trocar ideias dando cobertura à operação do 
para entender melhor o que aconteceu Exército. Onde, aliás, um outro amigo 
e o que está acontecendo.servia, na então famosa e temida PE. 

Com amigos dos dois lados, ficava difícil 
Mande sua carta ou e-mail para a redação do assumir uma posição. Apesar dos 

Jornal de Três Marias. Ou para meu e-mail: 
idealismos da idade, os dois empregos herminionaddeo@herminionaddeo.com. 
que eu tinha não me deixavam muito Estamos esperando.

tempo nem para dormir, quanto mais 
* Publicitário, jornalista e consultor político.

Por Hermínio Naddeo*
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com o peso corporal Transtornos 
e começam a se in-

alimentares: teressar por dietas, 
sempre observando Anorexia Nervosa o número de calorias de cada alimento. 
Progressivamente, o regime vai se 

A anorexia nervosa, assim com a tornando mais radical e alimentos 
bulimia é um distúrbio alimentar. começam a ser abolidos totalmente do 
Caracteriza-se pela redução drástica da cardápio. Visivelmente mais magras, 
ingestão de alimentos e é uma doença passam a preferir alimentos lights e 
grave, com comprometimentos físicos diets e começam a usar roupas largas, 
e psíquicos, atinge quase que exclusiva- para esconder a magreza. O jejum 
mente mulheres, principalmente ado- também é frequente; e muitas vezes, 
lescentes entre 13 e 17 anos. até líquidos podem ser evitados.

Pessoas anoréxicas tem uma grande Em uma fase adiantada da doença, o 
obsessão com o corpo e passam a ciclo menstrual pode ser interrompido, 
tomar atitudes perigosas para não a pele fica seca e amarelada, cabelos 
engordar, geralmente elas tem uma finos e quebradiços e o organismo 
imagem corporal deturpada, por isso começa a ficar muito debilitado, po-
se vêm gordas e sempre acham que dendo apresentar varias complicações 
precisam emagrecer mais. médicas, como desnutrição grave, 

elevação do colesterol, gastrite, úlce-
ras, desidratação, desmaios frequentes Infelizmente o diagnóstico 
e até arritmia cardíaca.

da anorexia é 100% clínico, 
não existe um teste ou O tratamento contra a anorexia deve 

ser feito com ajuda de uma equipe exame que possa revelar 
multiprofissional com psiquiatras, 

quem apresenta a doença, terapeutas, médicos e nutricionistas, 
este tratamento é considerado bas-por isso os familiares 
tante difícil, já que as pacientes não devem ficar atentos.
reconhecem que tem o problema, e 
podem apresentar várias recaídas, até 

Inicialmente, pessoas com anorexia conseguirem superar o problema. 
expressam uma preocupação excessiva 
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Da redação apoiar a decisão dos partidos. da construção da cidade que todos 
sonham e querem.

Na noite do dia 18 de maio, às 20 horas, - Assumimos o compromisso com 
aconteceu uma reunião política que vocês. O Prefeito não quis aceitar os "Fui pré-candidato a prefeito e 
definiu os rumos da oposição. benefícios que eu quis trazer para a abri mão. Cheguei à conclusão 

cidade. - disse ele.
de que era muito melhor para o 

Seis partidos políticos, PT, PDT, PR, PSB, 
município a gente se unir"PPS e PMDB se uniram em torno de Os outros oradores reafirmaram o 

Eduardo Barbosa
Vicente Resende, que foi escolhido compromisso com Vicente Resende. 
como o pré - candidato do grupo. Todos manifestaram o desejo de 

Maria Helena, presidente do PR, mudança e da construção de uma 
explicou que deseja um novo tempo cidade diferente e melhor.O evento aconteceu no restaurante do 
para Três Marias. 'Vamos iniciar essa 

hotel – fazenda Mar Doce, com a 
caminhada juntos para fazer o bem 

presença de quase quatrocentas José Antônio Vicente de Souza, 
para a nossa cidade'.

pessoas. presidente do PSB, afirmou: 

Encerrando o evento, Vicente Resende 
A mesa que selou a união foi formada - Quando cheguei ali na porta, revivi 

foi taxativo:
pelas seguintes pessoas: Vicente aquele momento mágico de oito anos 
Resende, Eduardo Pereira Barbosa, atrás. Quando vivemos um sonho. 

"Me coloco junto com os Jarbas Soares, Thaís Castelo Branco, Agora este sonho pode se tornar 
Maria Helena e deputado federal realidade. companheiros para desenhar 
Saraiva Felipe e José Antônio Vicente uma nova história para a nossa 
de Souza. A vereadora Thaís Castelo Branco se cidade. Três Marias tem tudo 

comprometeu definitivamente com a para ser a melhor cidade do 
Abrindo a reunião Vicente declarou: aliança: 

Centro de Minas. As pessoas 
precisam dizer com orgulho: - Sou pré-candidato para fazer o "Nós somos responsáveis pela 
'Sou trimariense. Moro na desenvolvimento social, trabalhar pela escolha de um executivo que 

educação, pela saúde e para todos os melhor cidade do mundo"mude a cara da nossa cidade"setores. Principalmente para os mais 
humildes. Um governo só é bom se Na última semana de maio, o vereador 

Em um clima festivo, os presentes trabalha para todos e não para um Eduardo Pereira Barbosa foi indicado 
aplaudiram todos os oradores. grupo restrito de pessoas. como pré-candidato a vice prefeito.

O vereador Eduardo Pereira Barbosa O deputado federal Saraiva Felipe 
considerou que estava vivendo um (PMDB) se encontrava presente para 
momento muito especial, no caminho 

Oposição se une 
e escolhe pré-

candidato a prefeito

Oposição se une 
e escolhe pré-

candidato a prefeito

Entre 
(Parênteses) 

Da redação

Reta final 
O mês de junho promete. Vicente 
Resende e o Prefeito Adair Divino da 
Silva já fizeram as suas pesquisas e 
sabem perfeitamente o que está se 
passando na cabeça do eleitor. Vicente 
até já indicou o pré-candidato a vice. O 
escolhido foi o vereador Eduardo Pe-
reira Barbosa. O Prefeito indicou Niator 
Figureido como seu candidato. A 
expectativa era enorme!

Vai e volta 
Mesmo com a definição do quadro no 
grupo de oposição tem gente que ainda 
está batendo dos dois lados. São os 
interesses pessoais colocados acima de 
qualquer coisa. Política é assim mes-
mo!

Confirmação 
A nota publicada na edição passada 
sobre a possibilidade de Thaís Castelo 
Branco não ser candidata a nada vai se 
confirmando. Pode ser que ela ceda o 
seu espaço de candidata a vereadora 
para seu irmão Manoel Castelo Branco. 
Ou será que os dois vão disputar o 
mesmo cargo?

De volta 
O projeto de venda do terreno da 
Fundação de Saúde voltou à pauta da 
Câmara. Quem o reapresentou foram 
os vereadores Sebastião da Fonseca 
Leal (PT) e Aristides de Oliveira (DEM). 
Dizem que vai ser votado, mesmo com 
parecer contrário da procuradoria da 
Casa. Será?

Bomba 
Todo mundo na cidade comenta o 
assunto de um fundo destinado à 
criança. De acordo com informações 
levantadas pelo JTM, teria acontecido a 
utilização indevida dos recursos. Se for 
verdade, é nitroglicerina pura.

Última hora 
A escolha dos candidatos a prefeito e 
vereador, como sempre, acontece no 
apagar das luzes do prazo estabelecido 
pela Justiça Eleitoral. Os partidos têm 
até o dia 30 de junho para realizar as 
convenções. Vai ser um Deus nos 
acuda!

Vice é Eduardo Pereira Barbosa
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Pré-candidato ainda não escolheu o vice

Prefeito indica Niator 
para disputar a sucessão

Por Pedro Fonseca No dia 14 de junho, em entrevista 
exclusiva ao JTM, Niator declarou:

Na noite do dia 13 de junho, depois de 
muito suspense, o prefeito Adair Divino "Sou o pré-candidato do 
da Silva confirmou o nome de Niator governo. Vamos melhorar a 
Figueiredo para disputar a eleição 

cidade. Fazer Três Marias como pré-candidato da base gover-
crescer e melhorar. Se Deus nista. A escolha do candidato vinha se 

arrastando há meses, sem que o permitiu que eu viesse até aqui, 
Prefeito assumisse uma posição. A vai permitir que eu ganhe a 
decisão ocorreu após a realização de eleição."
uma pesquisa de opinião realizada no 
início de junho.

No mesmo dia, o Prefeito Adair Divino 
da Silva também falou ao JTM: 

Niator Figueiredo já tinha se lançado 
pré-candidato desde setembro de 

"Estou muito feliz com o 2011 e praticamente correu sozinho 
em busca da viabilização do seu nome resultado da pesquisa. Depois agora com a sua base definida inclusive Análisedurante quase dez meses. Dentro da de quase oito anos entendo com o candidato a vice escolhido, agora 

Com o quadro político praticamente base governista nenhum outro candi- que fiz um grande governo. tem um adversário real. O grupo de 
definido, a disputa em Três Marias vai dato pleiteou a indicação e nem oposição realiza a sua convenção no dia 
ser um verdadeiro plebiscito. Com trabalhou para que isso acontecesse. 24 de junho, enquanto os governistas 
apenas dois candidatos a eleição pode 

devem fazer a sua na última semana do 
se transformar em uma disputa feroz e Ex-Secretário Municipal de Assistência mês. 
tende a ser muito radicalizada.e Promoção Social, o pré-candidato ."

ainda não escolheu o nome para vice. Esta será a eleição mais disputada de 
A indicação de Niator Figueiredo Segundo ele, está conversando com os A entrevista foi realizada por telefone, Três Marias dos últimos tempos. E 
provocou uma divisão na base gover-partidos da base de apoio para fazer quando pré-candidato e o prefeito pode relembrar a eleição de 2004, na 
nista. Cabe ao prefeito recompor o uma escolha de consenso. A escolha estavam se deslocando para Belo qual o prefeito Adair Divino da Silva se 
grupo interno para evitar a dispersão deve recair em um nome do PTB ou do Horizonte para um possível encontro elegeu pela primeira vez, com uma 
dos seus aliados.PSB. com o Governador Antônio Anastasia pequena diferença sobre Vicente Re-
Vicente Resende, que corria solto até para comunicar a escolha. sende. 

Tenho uma grande aprovação 
por tudo que fiz. Não tenho 

dúvida de que vamos ganhar a 
eleição
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Esportes Por Wagner Ferrão

Cumpra-se!
Conforme parecer ao lado, emitido por Isto posto, fica um gosto amargo das 
meio de nota oficial, confirmou-se arbitrariedades cometidas ao longo 
situação bastante constrangedora, dos anos por algumas pessoas que 
para dizer o mínimo, ocorrida na Liga nunca leram, não sabem, e não 
de Desportos de Três Marias. procuram se instruir na arte de julgar.

Não vamos declinar os nomes por  “Apreciar, avaliar, formar juízo a 
respeito às pessoas e entidades respeito de: "Não julgue o que não 
envolvidas, salvo o descrito no parecer, sabe" (Pe. Manuel Bernardes). 
elaborado na sede da FMF (Federação 

O julgador necessariamente tem que Mineira de Futebol, na seção de 
saber o que se está julgando, senão... Esporte Amador). 
("...julga de oitiva, fulmina por pal-

Aconteceram fatos estranhos e alheios pites" (Rui Barbosa). 
à vontade da maioria das equipes 

Espera-se daqui por diante, uma participantes, fatos estes também 
transparência que nunca houve. As descritos no parecer. 
pessoas que se acharem inaptas para 

Louve-se atitude do Presidente da Liga tal, ou seja, julgarem com isenção, se 
Trimariense, Sr. Wanderley José de aterem aos fatos e documentos, sem se 
Oliveira, que lutou contra os desman- deixarem levar pela emoção, deixarem 
dos e omissão, tanto da Comissão de ser arrogantes e donas da verdade, 
Disciplinar e do pseudo Tribunal de afastem –se, dando lugar a outras, que 
Justiça Desportiva – Pleno, da referida tem o senso de dever e de justiça mais 
Liga, que por incrível que pareça, julgou acurado e saibam interpretar textos.
e contrariou um parecer da Federação.

Parabenizo o senhor Presidente de 
Causa estranheza também o fato de o público. Sua atitude é merecedora de 
corpo técnico da Comissão Disciplinar e todos os aplausos e verdadeiramente 
do Tribunal, serem constituídos pelas louvável. Os clubes participantes mere-
mesmas pessoas, o que é tecnicamente cem aplausos, pois não aceitaram a 
amoral e antiético, alem do fato de ser arbitrariedade insana cometida por 
proibido juridicamente. parte da Comissão Disciplinar e 

Tribunal de Justiça.   
Para esclarecer melhor, a Comissão 
Disciplinar é constituída por cinco E voltando ao assunto que interessa, ou 
membros, não necessariamente entre seja, o futebol jogado dentro das 
pessoas que pertençam ao meio quatro linhas, no dia 17 de junho 
esportivo. E o Tribunal de Justiça acontecerá a semifinal, decidindo o 
Desportiva, o chamado Pleno, é consti- primeiro turno entre as equipes:
tuído por nove membros assim 

Tradição X Bela Vista e Cat x São distribuídos: dois advogados indicados 
Francisco. A equipe da Mineira como se pela OAB; dois representantes dos 
sabe, foi eliminada por usar atletas fora clubes; dois representantes dos atle-
de condições do jogo, não inscritos ou tas; dois indicados pela Liga Trima-
inscritos fora do prazo.riense e um indicado pelos árbitros. 
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Anuncie no JTM

O jornal da verdade
(38) 3754-2423

Anúncios de diversos tamanhos e formatos 
de acordo com a sua necessidade.
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Do fundo da cachola

Por Pedro Fonseca inovadoras, aliadas a uma grande 
vontade de transmitir para os seus 
alunos o que aprendeu.Rosa Pedroso de Almeida, tão logo se 

casou em 1942, fundou uma escola na 
fazenda onde vivia no Barreiro Grande Em 1958 mudou-se para  Andrequicé e 
– antigo nome de Três Marias - com o começou uma vida nova, sempre 
seu marido Chico Alexandre. Ela vinha educando e ensinando.  Em 1960 
de um ambiente onde se respirava passou a integrar o quadro perma-
educação – a fazenda Bom Retiro – de nente do Estado de Minas Gerais – a 
sua mãe Genuína e de José Lopes primeira professora da região que 
Ferrão Castelo Branco, um dos seus conseguiu este privilégio pela sua 
mestres. O outro foi Joaquim de Freitas excelente preparação e dedicação aos 
Ribeiro. outros.

Além de ensinar, aprendeu o ofício da Em Andrequicé criou a quarta série 
medicina, aplicava injeções, levava primária na Escola Estadual Carlos 
remédios e conforto aos doentes, em Alexandre de Oliveira, uma grande 
longas viagens, debaixo de chuva ou de vitória pessoal, lastreada na sua 
um sol escaldante. história de educadora revolucionária 

para a época.

Era uma mulher séria, quase 
Ainda seguindo os passos de José Lopes severa, de uma justiça infinita. 
Ferrão Castelo Branco, tia Rosa tinha 

Sabia como ninguém, dizer as tanto a dar e contribuir para a inclusão 
palavras certas nas horas social que se tornou juíza preparadora, 

incertas. Como toda pessoa indicada pelo Juiz de Direito da 
Comarca de Corinto, Dr. Walter Veado. determinada na vida, escolheu 
Em Andrequicé resolvia os casos mais por ideal a missão de servir, 
simples sem a necessidade de usar os E fica eternamente uma frase filosófica Esta frase podia ser de um dos grandes sem nunca exigir nada em caminhos normais e burocráticos da e contundente: filósofos da humanidade, mas era de troca. Preparou-se para a vida Justiça. tia Rosa, da fazenda Bom Retiro, de 

de educadora, longe da sua Andrequicé. “O futuro de qualquer ser terra e da sua gente – em Filhos ela não teve. Mas criou vários 
humano é brilhante, quando filhos dos outros, da mesma forma que Conselheiro Mata. A maior educadora de Três Marias de 

adotou os seus alunos. Dela resta-nos a fora da educação intelectual, todos os tempos. Rosa Pedroso de 
lembrança da figura imponente, bela, ainda resta a educação moral”Quando voltou trazia uma enorme Almeida morreu em agosto de 1975 e 
objetiva e humana – uma verdadeira Rosa Pedroso de Almeida bagagem intelectual, idéias novas, deixou uma grande lacuna na vida das 
rosa.métodos diferentes e experiências pessoas.

“Tia Rosa, a educadora”
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São José Operário: 
a devoção do Ermírio de Moraes

Da redação sua frente. No altar encontram-se três 
imagens: São José Operário, Nossa 
Senhora Aparecida e Nossa Senhora de A igreja São José Operário, localizada 
Fátima. no bairro José Ermírio de Moraes, teve 

a sua construção iniciada há 15 anos. O 
responsável pela obra foi o senhor José Na época da coroação dos anjinhos, 
Alves com recursos do dízimo dos fieis durante o mês de maio, a igreja é toda 
e doações da comunidade. decorada proporcionando uma soleni-

dade muito bonita. Quem prepara as 
crianças todos os anos dona Aparecida, O terreno foi adquirido através de doa-
mais conhecida com tia Cida.ção. A igreja tem uma fachada impo-

nente e uma pracinha bem cuidada na 
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Igreja foi construída pela própria comunidade



Forquilha

Filha da Zita – Dica nasceu na 
Forquilha e mora em Sete Lagoas. 
Sempre que pode volta à terra de 

Rocambole – Gilberto Rodrigues de 
origem para matar a saudade.

Macedo tem o apelido de Rocambole. 
Trabalha no Posto Planalto há mais de 
20 anos. Pedras

Irmão do Corujão – Onésimo é irmão 
de Oswaldinho, o famoso 'Corujão de 
Orelha' que mora em Andrequicé. É 
casado com Marly do Pantaleão.

Neto da velha Ernestina – Raimundo 
Filha de Pantaleão – Marly e o filho, é filho de Júlio e Zelita. Nasceu no 
abraçados durante o Forró da Terceira Tamanduá. Neto da dona Ernestina, a 
Idade. Marly nasceu nas Pedras. Hoje maior benzedeira que existiu na região.
reside em Três Marias.
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Notícias dos distritos de Três Marias De lá prá cá
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Beira Rio ganha Centro 
de Educação Ambiental

Para a comunidade foi a realização de um sonho

Da redação

- Esta obra é um marco para 
No dia 5 de junho foi inaugurado o 

um bairro que necessitava Centro de Educação Ambiental e Casa 
Funcional do Bairro Beira Rio. desse tipo de investimento. 

O evento aconteceu às 17h00 e contou O Prefeito de São Gonçalo do Abaeté, 
com a presença de representantes do Fabiano Magella Lucas de Carvalho, 
Instituto Opará de Cultura, Meio também agradeceu o apoio total da 
Ambiente e Cidadania; da Prefeitura de Votorantim Metais para viabilizar o 
São Gonçalo do Abaeté; do Ministério empreendimento.
Público e do CONSEP – Conselho de 
Segurança Pública - do bairro Beira Rio, 

"Tenho muito orgulho em responsáveis pela obra, que era um 
sonho da comunidade. estar participando deste 

evento que visa o bem estar 
"O centro e a casa geral das pessoas.  

representam um espaço para Precisamos fazer mais 
o desenvolvimento de melhorias neste local. Gosto 

atividades sobre o meio muito do bairro Beira Rio. 
ambiente e a melhoria da Aqui as pessoas são 

qualidade de vida dos alunos autênticas e trabalhadoras"
Promotor José Antônio de Freitas Dias Leitee moradores"

Sílvia Freedman, presidente do Instituto Opará

O bairro Beira Rio praticamente faz 
parte de Três Marias e usufrui da A empresária Cacilene Teles de 
maioria dos serviços públicos essen-Menezes atribuiu o mérito da conquis-
ciais que a cidade oferece apesar de ta à Votorantim Metais.
pertencer oficialmente ao município 
de São Gonçalo do Abaeté.O gerente geral do Sistema Três Marias 

da Votorantim Metais, Fernando Re-
sende, declarou: 
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Na noite do dia 11 de junho, seis comunidade e até helicópteros foram 
presos fugiram da cadeia pública de usados na tentativa de localização dos 
Três Marias. A fuga causou uma fugitivos. De acordo com a polícia 
grande agitação na cidade. ainda não se sabe até agora como os 

presos teriam escapado.
Desde a constatação da fuga a polícia 
faz buscas em todas as regiões da Até o fechamento desta edição apenas 
cidade. Durante as operações a cidade dois presos teriam sido recapturados.
ficou movimentada, a policia alertou a 

Fuga de seis presos 
movimenta a cidade

Apenas dois foram recapturados
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E por falar em Andrequicé 

Votorantim Metais 
conquista o 

Prêmio Ser Humano 
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Festa e livro - O diretor do JTM, 
Pedro Fonseca, vai lançar o seu livro O 
Xale de Rosa no dia 6 de julho de 2012 
na Festa de Manuelzão, em Andre-
quicé. O livro é uma mistura de 
romance com jornalismo, no qual o 
autor buscou informação sobre a 
história de Manuelzão antes e depois 
de vir morar no Sertão. Com um belo 
caderno de fotos o livro ainda traz um 
completo relato da Comitiva do Sertão 
das Gerais, idealizado pelo autor e Juntos – Vicente e Thaís se abraçam Na igreja – O deputado federal 
realizado pelo Instituto Sirga, em 2007.durante os eventos em Andrequicé.Saraiva Felipe e Maria Nardy posam 

para fotografia dentro da Igreja de 
Nossa Senhora das Mercês.

Buracos – A comunidade de Andre-
quicé marcou de branco os buracos no 
asfalto na estrada de acesso ao distrito. 
A marca do abandono.

O cão horroroso - Hellen e o seu 
Gado – Mais uma vez o JTM flagrou cachorro Bemjy. O repórter do JTM 
uma vaca e dois bezerros dentro da brinca sempre com ela: - Ele é o tão feio 
estrada asfaltada. Isto vem aconte-que até piscou o olho na hora da 
cendo sistematicamente e ninguém fotografia. Hellen acha seu bicho de 
toma providência. estimação lindo. E na verdade ele é. 

Da redação de Recursos Humanos e projetos de 
Responsabilidade Social.

No último dia 9, a Votorantim Metais 
recebeu o Prêmio Ser Humano por Os representantes da Votorantim estão 
desenvolver prática de valorização dos entre a presidente e vice-presidente da 
colaboradores e gestão de pessoas. ABRH-MG, respectivamente, Cristiane 

de Avila e Clarice Andrade (esquerda 
O prêmio é uma iniciativa da Asso- para direita).
ciação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH – MG) e tem como objetivo 
reconhecer e divulgar iniciativas 
voltadas à valorização dos profissionais 

Da redação
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Dolerina Altina de Jesus - 16/05/2012

Isabel Lopes de Oliveira - 30/05/2012

João Nezinho Moura Magalhães 
07/06/2012

José Aparecido Farias - 21/05/2012

Maria Camila da Silva - 27/05/2012

Observação: Este jornal agradece a dona 
Ivanilde e ao pessoal de Serviço Registral 

das Pessoas Naturais de Três Marias, a boa 
vontade e a presteza na entrega das 
informações sobre os falecimentos 
ocorridos na cidade. Um serviço de 

utilidade pública. 

Desencantou
Falecimentos
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Da redação
Depois da entrega dos equipamentos, O deputado Saraiva Felipe lembrou Eles não quiseram mesmo?
no final da tarde, foi inaugurado o Veló- Odorico Paraguaçu, na novela 'O Bem No dia 19 de maio, em clima de cam- Eles diziam que se tivesse que passar 
rio Comunitário, uma obra que deman- Amado', que tentava inutilmente inau-panha política e com direito a carreata, pelas minhas mãos não queriam. 
dou muito esforço e trabalho do Presi- gurar um cemitério e não conseguia: - com a presença de representantes de Enquanto isso outras cidades se farta-
dente da ACA – Associação Comuni- Acabou que, com sua morte, ele todos os partidos que declararam ram de ganhar recursos. Cito como 
tária de Andrequicé – Geraldo Vicente mesmo o inaugurou. apoio à pré-candidatura de Vicente exemplo Curvelo.
de Souza, mais conhecido com Geral-Resende, Andrequicé ganhou a primei-
dinho do Gentil.ra patrulha mecanizada de Três Marias. A que o senhor atribui isso?Ping-pong com Saraiva

É a mentalidade tacanha, pequena, dos 
Os equipamentos foram doados pela tempos dos coronéis. O 'deputa-
CODEVASF – Companhia de Desenvol- dozinho' deles deve ter dito para não 
vimento do Vale do São Francisco – aceitar. As coisas em Três Marias 
através da influência do deputado funcionam na contramão da história. 
federal Saraiva Felipe, atendendo um Tenho certa mágoa desta administra-
pleito de Vicente Resende. A patrulha ção que está aí.
mecanizada com um trator, carreta e 
implementos agrícolas vai atender os Como o senhor vê o futuro de Três 
produtores rurais da região na prepara- Marias?
ção de terras e outros serviços que a A cidade tem uma localização geográ-
zona rural necessita. fica perfeita. Tem uma imensidão de 

recursos hídricos. Pode se transformar "Levei seis meses para Natural de Belo Horizonte, com uma - Em 49 anos de Três Marias nunca se em um pólo de desenvolvimento conseguir fazer este velório. base política forte no Norte de Minas, conseguiu uma patrulha mecanizada. É turístico. Está em um ponto estratégico José Saraiva Felipe (PMDB) tem 61 Tive a ajuda de muita gente, uma parceria que começou agora com para o crescimento, para a atração de anos. Está no seu quinto mandato de a CODEVASF e vai prosseguir. Os pois sozinho jamais ia ser capaz empresas. Três Marias precisa de deputado federal. Foi Secretário de produtores rurais de Andrequicé estão de concluir esta obra. Apesar alguém com visão empreendedora.Estado da Saúde de Minas Gerais na sendo valorizados e precisam de todo de algumas terem dito que eu gestão do Governador Hélio Garcia e apoio – afirmou Vicente Resende. O senhor vai disputar mais um não ia conseguir, eu consegui" Ministro de Estado da Saúde durante o 
mandato em 2014?Geraldinho do Gentil Governo de Luís Inácio Lula da Silva. Ele 

O deputado federal Saraiva Felipe Acho que sim. Vou ser candidato a conversou com o JTM.
lembrou que Andrequicé é uma terra- algum cargo. Talvez eu volte a disputar Deusanne Campos Costa Rocha, direto-
referência, terra de Manuelzão, o um mandato de deputado federal.ra da ACA, tinha lágrimas nos olhos. - É O senhor afirmou que não consegue grande personagem de Guimarães 

um velório. É um prazer receber este ajudar Três Marias?Rosa. 
velório. Feito pela comunidade o É. Encontrei muita má vontade. Nunca 
prazer é muito maior – disse ela houve interesse da atual adminis-“Este presente é apenas a abertura de emocionada. Vicente Resende elogiou tração. Cheguei a mandar a uma uma porta. Vicente e eu queremos o trabalho do presidente da ACA: - O equipe aqui quando era ministro e eles trazer outros benefícios para esta loca- mérito é só seu Geraldinho. Você diz não demonstraram o menor interesse.lidade, que se encontra muito mal que não sabe falar, em compensação Poderia ter ajudado muito o hospital e cuidada pela atual administração” – sabe fazer uma obra importante como contribuir para melhorar a área de disse o deputado. esta. saúde que aqui é um caos.

E inaugura velório comunitário

Anuncie 
no JTM
(38) 3754-2423



Da redação No período da tarde a palestrante foi 
Sônia Karla Menezes, da União Espírita 
Mineira, que falou sobre o tema No dia 2 de junho, o Grupo Fraternal 
principal.Espírita Raio de Sol promoveu um 

seminário em Três Marias abordando o 
tema 'Importância da evangelização "Todo mundo deseja ser feliz. 
espírita com Jesus e Kardec'. Para que a gente seja feliz 

mesmo, é preciso ter uma 
O evento aconteceu entre as 9 e 15 

consciência tranquila quando o horas com a realização de duas 
homem de bem aparecer"palestras e teve a presença de aproxi-

Sônia Karla Menezesmadamente quarenta pessoas. desafio da educação na visão espírita. A 
palestra foi baseada no livro do mesmo 
nome do espírito Camilo, psicografado Na parte da manhã, Isaías Lobo Lannes, 
por José Raul Teixeira.presidente do 15º Conselho Regional 

Espírita de Curvelo, falou sobre o 

Jornal de

Três Marias
O jornal da verdade

19
O jornal da verdade

Raio de Sol promove 
seminário de evangelização
Raio de Sol promove 
seminário de evangelização

Junho de 2012 - Ano II - Edição 16

O evento abordou a busca da felicidade




